NOTA INFORMATIVA
SOBRE COBRAMENT DPO 2020 i 2021

El passat dilluns 22 de febrer, la gerència de Gestió Pius Hospital de Valls, ens convocà a una reunió per a donar-nos dues informacions relatives a les DPO :
1) La possibilitat de que en el març d’enguany hi hagi un cobrament de les
DPO del 2020. Aquesta “possibilitat” serà sempre i quan l’ equilibri pressupostari ho faci factible, cosa que en el moment de la reunió l’empresa no ens va poder concretar si l’equilibri seria favorable o no.
2) L’elaboració dels objectius per les DPO del 2021 —aquests objectius han
d’estar elaborats el primer trimestre d’enguany—. La voluntat és que aquests
objectius siguin assumibles per a tothom i es puguin pagar íntegrament.
En relació al cobrament de les DPO del 2020 i donat que no es van elaborar els objectius durant el primer trimestre del 2020 —cal recordar que pel grup 1, 2 i 3.2
s’han d’elaborar uns criteris cada any i que la resta de grups els criteris venen marcats en el redactat del conveni— desconeixem quins seran els criteris del cobrament d’aquesta paga. S’ha demanat a la direcció quins seran els criteris i de moment no hi ha resposta. El suposat cobrament de les DPO del 2020 seria en nòmina
de març.
En la reunió també es va anomenar que les baixes no es tindrien en compte per calcular l’assoliment del objectius (no va quedar clar si només pel 2020 o per tot dos
anys ).
La posició de CGT davant aquesta retribució sempre ha estat qüestionada i això ho
venim fent des de fa temps. Ens alegrem molt de que es tornin a cobrar les DPO, per
això ens hem manifestat durant tot l’any. Ara bé, no som molt optimistes i creiem
que ens trobem davant d’una cortina de fum davant la recent externalització de la
RAC. Històricament sempre s’havia condicionat el pagament de les DPO al manteniment de la RAC a Gestió Pius i els darrers anys el dèficit que la RAC generava —
per una política de la Generalitat més que nefasta i agreujada per la política municipal que ha estat al davant de Gestió Pius Hospital de Valls—. És una vergonya haver
-se d’excusar que la subrogació de la RAC permetrà el cobrament de les DPO. No és
la misèria que suposa els sous de les companyes subrogades, sinó la política que permet fer aquestes accions dins un marc de legalitat que socialment i èticament són no
només qüestionats, sinó fins i tot reprovables.
Reivindiquem la substitució d’aquesta retribució per una altra paga extraordinària que sigui percebuda per a totes i tots els treballadors.
Salut i rebel·lia!
Secció Sindical CGT Hospital Pius de Valls
Valls a 1 de març de 2021

